BLACKBOARD ALLY

Open LMS to
wydajna i skalowalna platforma e-learningowa

BLACKBOARD COLLABORATE

oferowana w chmurze, wyposażona w nowoczesny interfejs
webowy i mobilny oraz zapewniająca łatwą migrację
z rozwiązania Moodle. Open LMS umożliwia skokowe
podniesienie atrakcyjności kształcenia online opartego

BLACKBOARD LEARN ULTRA

o Moodle – bez wprowadzania rewolucyjnych zmian
dla dydaktyków i administratorów platformy na uczelni.

INSPERA SMARTER PROCTORING

INSPERA

INTELLIBOARD

BLACKBOARD ALLY FOR WEBSITES

Open LMS
stanowi integralny element educloud,
ekosystemu nowoczesnych narzędzi IT dla uczelni
skoncentrowanych na Studencie
i jego potrzebach.

Wygląd
aplikacji
Nowoczesny
interfejs
dostępny
z komputera
i telefonu

Korzyści
Dydaktycy

Studenci

Administracja

Tworzenie i prowadzenie atrakcyjnych
wizualnie kursów online

Dostęp do kursów e-learningowych
i treści edukacyjnych w dowolnym
miejscu i czasie

Niezakłócone funkcjonowanie
platformy nawet przy skokowych
wzrostach obciążenia

Narzędzia komunikacji zdalnej
z wykładowcami oraz współpracy
z innymi studentami

Zaawansowana integracja
z systemem dziekanatowym
eliminująca konieczność
powtórnego wpisywania danych

Zapewnienie ciągłości procesu
edukacyjnego dla studentów
nieobecnych na zajęciach
Szybsza i intuicyjna obsługa procesów
takich jak testowanie, ocenianie,
sprawdzanie obecności

Model nauczania dopasowany
do potrzeb i możliwości studenta

Lepsza kontrola jakości
realizowanego kształcenia dzięki
rozbudowanym możliwościom
raportowym

Funkcjonalności
Tworzenie i udostępnianie statycznych
i dynamicznych treści edukacyjnych

Pełna integracja z systemem dziekanatowym,
w tym zautomatyzowane powiadomienia

Możliwość budowania testów, quizów i ankiet
przez dydaktyka, a także składania prac pisemnych
przez studenta

Funkcje ogłoszeń, wiadomości oraz innej komunikacji
do wszystkich lub tylko wybranych użytkowników
Możliwość generowania raportów dotyczących
aktywności użytkowników w ramach kursów

Rozbudowane fora dyskusyjne z funkcjami
wspierającymi ocenę aktywności dyskutantów

Dostęp do platformy poprzez aplikację mobilną
na systemy operacyjne iOS i Android

Automatyczne różnicowanie udostępnianych
materiałów w zależności od postępów danego studenta

Integracja z rozwiązaniami Blackboard,
m.in. Ally i Collaborate

Optymalizacja wrażeń użytkownika za pomocą
narzędzia Snap

ZOBACZ DEMO

U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem
wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

www.pcgacademia.pl

+48 (17) 777 37 00

info@pcgacademia.pl

